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Emri___________________________________ ID___________ Datëlindja_____________  

Shkolla që e dërgon______________________________ 
 

Plotëso të gjitha të mundëshmet: 
 

 NXENËS QE MËSON ANGLISHT (ELL). Shiko aplikimin dhe Transkriptet e Nxënësit për Nivelin 

ESOL. 

 NXENËS ME PAAFTËSI (IEP):  Printoni dhe bashkangjiteni “Easy IEP at a Glance” (ose komplet 

IEP nëse jeni në një shkollë çarter (charter school) 

 NXENËS ME MARRËVESHJE SHËRBIMESH  504/Kapitulli 15 :  Kontaktoni Shkollën për 

Informacione në Lidhje me Marrëveshjen e Shërbimeve  

 Nxënësi aplikon për Shkollë me Pranim Special, ose me Pranim nga Gjithë Qyteti 
 

Letrat e rekomandimit, intervistat dhe auditimet, janë pjesë e rëndësishme e paketës së paraqitur. Lexoni 

me vëmendje kërkesat e pranimit për në shkollat me pranim nga gjithë qyteti dhe ato me pranim special. 

Letrat e rekomandimit duhet të paraqesin cilësitë, që kërkon shkolla nga aplikantët e saj. 
 

Plotëso të gjitha të mundëshmet: 
 

 Letra(t) e Rekomandimit Bashkëngjitur 

 Nxënësi është i përgatitur për auditim.  Kontaktoni Shkollën 

________________________________________________________ 

 Nxënësi është përgatitur të paraqesë një dosje. Kontaktoni Shkollën 

_____________________________________________ 

 Bashkëngjtur Eseja e Nxënësit 
  

Rekomandim për heqje dorë nga kriteret e pranimit: 

 

JU NUK MUND TË PËRJASHTOHENI NGA ÇDO GJË! 
 

Plotësoni ato që duhen DHE bashkangjit dokumentacionin mbështetës. 

 Frekuentimi  ________________________________________________________________________ 

 Përpikëria  ________________________________________________________________________ 

 Sjellja     ________________________________________________________________________ 

 Notat e Testit të Standardizuar 

________________________________________________________________________ 

 Përjashtimi nga kriteret merret në konsideratë, por jo sa duhet 
 

Ekipet e shkollës duhet të garantojnë që prindërit dhe nxënësit kanë marrë asistencë, që mund të përfshijë 

leximin dhe/ose interpretimin e materialeve të shkruara, asistencë në plotësimin e pyetësorëve, aplikimeve 

dhe akomodimeve për personat me paaftësi. 
 

 Asistencë, përfshirë përkthimin dhe interpretimin në gjuhën amtare, është ofruar për nxënësin dhe prindërit 

e tij, në përzgjedhjen e programeve të duhura 
 

VETEM për nxënësit me IEPs : 
 

Përmbledhje e Vlerësimit të Interesimit  
 

 

 

Për informacione dhe dokumenta të tjerë të përkthyera në Gjuhën Shqipe, ju lutemi vizitoni uebsajtin: 

www.philasd.org/language/albanian 
 

http://www.philasd.org/language/albanian

